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Sammanfattning 
I studien visas vilka mångfaldsidéer och strategier som finns på fyra arbets-
och utvecklingscentra i Malmö. Idén om mångfald kom i princip uppifrån
men organisationerna har en stor frihet att själva forma strategier för hur
de ska handskas med mångfaldsfrågan. Resultatet av detta är att trots att
det finns en gemensam idé om att organisationer främjas av blandade arbets-
grupper så agerar organisationerna i olika riktningar.

sökord: etnisk mångfald, strategi, organisation, idéspridning, Arbets-
och utvecklingscenter

From a shared idea to pragmatic action – examples of diversity
strategies at four Work- and Development centres (Abstract)
The aim of this article is to study ideas and strategies in relation to the
concept of ethnic diversity in four local Work- and Development centres
(WADC) in the City of Malmö. The organizations have more or less the
same work assignments and clients, i.e. the organizations work with hel-
ping long term unemployed persons to find work. In spite of this, they rea-
son and act in very different ways when it comes to diversity issues, alt-
hough there is a common idea that organizations benefit from having a 
diverse staff. The WADC relate differently to concepts such as credibility,
efficiency and competence in relation to an ethnic diverse staff. The diffe-
rent results depend on the fact that the organizations are free to form their
own strategies. 

keywords: ethnic diversity, strategy, organization, the spread of ideas,
Work- and Development centre
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FRÅN GEMENSAM IDÉ TILL PRAGMATISK
HANDLING – MÅNGFALDSTANKAR 

OCH STRATEGIER PÅ FYRA ARBETS- OCH
UTVECKLINGSCENTRA

Sofia Rönnqvist



Syfte
Syftet med denna fallstudie är att följa mångfaldsidéernas spridning inom
Malmö stad genom att studera fyra arbets- och utvecklingscenter i Malmö
(AUC). Detta innebär att försöka ta reda på var idéerna kommer ifrån och
på vilket sätt de har omformats och omtolkats i mötet med den praktiska
verkligheten. Syftet är även att studera vilka strategier som formats i mötet
med idéerna och att utveckla hypoteser och frågeställningar för vidare
studier. 

Metod för datainsamling
Till största delen består mitt material av intervjuer, i viss mån kommer jag
även att hänvisa till dokument såsom mångfalds- och integrationsplaner.
Jag har studerat idéspridningen på fyra olika arbets- och utvecklingscentra
i Malmö. Skälet till att jag har valt att börja studera idéspridningen på
Malmös olika arbets- och utvecklingscentra är bl.a. att majoriteten av deras
kunder har utländsk bakgrund. Detta borde rimligtvis innebära att de
som arbetar på AUC har funderat kring mångfald och mångfaldsfrågor.
Organisationsforskaren Ingela Nilsson föreslår att det finns en sannolik-
het att organisationer som driver samma typ av verksamhet agerar på ett
liknande sätt när det gäller mångfald eftersom vissa organisationer har en
större potentiell nytta av mångfald än vad andra har (Nilsson 2001). I
mångfaldslitteraturen framhålls ofta att det är demografiska faktorer som
på olika sätt driver fram mångfaldstänkandet, inte minst när det gäller
service. För att ge god service åt en alltmer heterogen befolkning måste de
anställda i en organisation också ha olika bakgrunder. Genom att ha en
mångfald bland personalen kan organisationen få kunskap om olika kund
och klientgrupper (Loden & Rosener 1991; Cox 1993).

När mångfald diskuteras i Malmö stad brukar det framhållas att det är
viktigt för stadens organisationer att spegla befolkningen eftersom servi-
cen till kunder och medborgare blir bättre då (Malmö stad 1999). Sett ur
denna synvinkel skulle det vara av stor nytta för olika AUC att ha en blandad
personal som speglar den kundkrets som man servar. Det är inte omöjligt
att tänka sig att detta har lett till att mångfaldsperspektivet har fått ett
genomslag på de olika AUC.

Jag intervjuade cheferna för de olika AUC och även stadsdelscheferna i
de stadsdelar där dessa organisationer finns. Skälet till att intervjua stads-
delscheferna var framförallt att se om det fanns någon överensstämmelse
mellan deras åsikter och synsätt på mångfald och på de olika AUC. Jag in-
tervjuade även handläggare på de olika AUC, tanken var att jag skulle in-
tervjua två handläggare på varje ställe. Tanken var också att det skulle vara
bra att intervjua en ”svensk” och en utlandsfödd handläggare i den mån
det gick. Handläggarna valdes ut på så sätt att jag frågade cheferna om de

43

Inledning
Mångfaldens idéer och strategier
”Organizations need both a vision and a plan for how they will imple-
ment diversity. An organization cannot be neutral on the issue of diversi-
ty” (Wise 2000: 17). 

I takt med att det svenska samhället har blivit mer mångkulturellt har
diskussionen kring hur organisationerna ska förhålla sig till detta faktum
förändrats. Att personer med en annan etnisk bakgrund än svensk på ett
ensidigt sätt ska anpassa sig till organisationerna har kommit att proble-
matiseras från olika håll. Etnisk mångfald (hädanefter åsyftas ”etnisk mång-
fald” när ordet mångfald används) kan både vara kvantitativ och kvalitativ
till sin karaktär. Kvantitativ mångfald handlar om fördelningen mellan
olika grupper inom en organisation. Kvalitativ mångfald handlar snarare
om att acceptera och värdera olikheter istället för att se dem som ett hot,
kvalitativ mångfald kännetecknas av kulturell pluralism (Westin 2001).
Även om den officiella offentliga retoriken har förändrats i riktning mot
en ökad pluralism har de assimileringsinriktade idéerna varit de som har
dominerat i en stor del av organisationerna. Konsekvenserna av detta har
bland annat varit att personer med en annan etnisk bakgrund än svensk
ofta ställs utanför eller marginaliseras inom organisationerna (Broomé 1998).  

I likhet med Lois R. Wise (Wise 2000) är min ståndpunkt att organisa-
tioner inte kan ställa sig neutrala till etnisk mångfald eftersom deras ager-
ande får konsekvenser, direkt eller indirekt. Även om olika personer inom
en organisation menar att man inte tar ställning till mångfalden får de vär-
deringar, praktiker, regler etc. som finns inom organisationen en betydelse
för organisationens förhållningssätt till mångfald. Detta förhållningssätt
påverkar hur organisationen rekryterar personal, vilka värderingar det är
som ska gälla på arbetsplatsen, eller hur man behandlar kunder och klienter
med en ”annorlunda” bakgrund. Genom att studera de idéer och strategier
som finns inom organisationer kring mångfald kan vi få en bild av de vär-
deringar och förhållningssätt som organisationer har gentemot mångfal-
den (i denna studie kommer mångfaldsfrågan främst att behandlas i rela-
tion till personalen men frågor som rör mångfaldens betydelse i relation
till serviceaspekten kommer även att beröras). Vad händer när en ny idé
möter den praktiska verkligheten? Omtolkas idéer för att passa in i olika
miljöer (Erlingsdóttir 1999)? En annan aspekt som är intressant att studera
är förhållandet mellan idéer och strategier. Hur ser kopplingen mellan idé
och strategi, tanke och handling, ut? Genom att studera idéer och strategi-
er kan vi få kunskap om de hinder och det motstånd som kan finnas mot
etnisk mångfald inom en organisation men också vad som kan driva fram
nytänkande och förändringar. 
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om saker som är mer eller mindre irrelevanta i sammanhanget. Det gäller
även att vara öppen och uppmärksam under en intervju, inte bara på vad
som sägs utan även på kroppsspråk och annan icke-verbal kommunika-
tion. 

Frågor som rör mångfald och integration uppfattas som ”känsliga” av
många personer, det kan finnas en risk för att de som intervjuas till viss del
väljer att prata om detta på ett sätt som går i linje med den officiella retori-
ken. T.ex. kan det finnas en risk att handläggare på de olika AUC inte gärna
vill kritisera policyn på den egna arbetsplatsen eller att stadsdels- eller
AUC chefer inte vill uttala sig negativt om Malmö stads policy. Det finns
också en risk vid intervjuer att informanterna väljer att i mindre grad
uppehålla sig vid känsliga frågor och kritiska perspektiv och i högre grad
är villiga att berätta om sådant som är positivt och som fungerar bra. På
så vis ville de flesta som intervjuades framhålla att man inte har något
emot att ha medarbetare som är födda i andra länder eller att man tyckte
att det var att arbetsgivarna inte tar tillvara på invandrarnas kompetens.
Samtidigt har de intervjuer jag har gjort visat på att det finns en mängd
olika ståndpunkter och åsikter i dessa frågor. Min mening är att det be-
kräftar att de som intervjuats har varit någorlunda uppriktiga i intervjuerna
eftersom det inte är någon entydig eller oproblematisk bild som har upp-
getts. De som har intervjuats har t.ex. i flera fall kritiserat Malmö stads
policy utifrån olika synvinklar eller de idéer och förhållningssätt som råder
på den egna arbetsplatsen. Några uttryckte också en skepsis inför ”mång-
faldspratet”. Att det fanns olika sätt att förhålla sig till mångfaldsfrågorna
på de olika AUC bekräftades genom att de som intervjuades gav en ganska
samstämmig bild av de idéer och strategier som fanns på den egna arbets-
platsen även om de själva kunde ha kritiska åsikter.  

Perspektiv på idéer och strategier
Från idé till strategi
Hur sprids idéer? Och vilka kopplingar finns mellan idéspridning och
strategi i organisationer? Det cirkulerar en mängd idéer i samhället varav
vissa försvinner snabbt och andra får ett större och mer varaktigt genom-
slag. Enligt idéhistorikern Qvarsell kan vi göra en åtskillnad mellan vertikal
och horisontell idéspridning. Vid en vertikal idépridning förmedlas idéerna
uppifrån och ner från olika institutioner, organisationer eller personer,
t.ex. universitet eller regering. När idéer sprids horisontellt är finns idé-
spridare och idémottagare på samma samhällsnivå (Qvarsell 1988). Idé-
spridningsprocessen behöver inte nödvändigtvis vara vertikal eller hori-
sontell, ett annat perspektiv är att vi genom våra dagliga erfarenheter och
upplevelser får nya tankar och idéer. När dessa tankar och idéer visar sig
vara särkilt fruktbara kan de få ett gensvar och spridas vidare. Då kan det
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kunde föreslå några som skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju.
På två AUC fungerade detta upplägg. Tyvärr var det bara en handläggare
som kunde tänka sig att ställa upp på det ena arbets- och utvecklingscent-
ret. På ett annat AUC avböjde också en av de tillfrågade med motivering-
en att hon redan hade ställt upp på en intervju om mångfald. De som in-
tervjuades på den arbetsplatsen var båda utlandsfödda. Det behöver nöd-
vändigtvis inte vara så att det påverkar resultaten, att dessa personer har
olika synpunkter på grund av deras olika bakgrunder. I de intervjuer jag
har gjort har jag emellertid upptäckt skillnader i svaren och de har en viss
systematik. 

Intervjuerna gjordes på tjänstemännens kontor på de olika Arbets- och
utvecklingscentra under hösten 2002, en intervju gjordes i januari 2003.
Intervjuerna var kvalitativa till sin karaktär. Skillnaden mellan en kvalita-
tiv och en kvantitativ intervju är framförallt att i den kvalitativa intervjun
blir intervjun mindre formaliserad och forskaren ger den intervjuade ett
större utrymme. I en kvantitativ intervju har forskaren ett antal frågor
som han eller hon vill ha svar på och intervjuerna ger mindre utrymme för
den intervjuade. I den kvalitativa intervjun finns ett annat utrymme för
forskaren att ta bort och plocka in nya intervjufrågor efterhand som för-
ståelsen för det som undersöks ökar. Syftet med en kvalitativ intervju är
att få en ökad förståelse för det som undersöks, i den kvantitativa inter-
vjun strävar man efter att säkerställa olika samband. Kvalitativa intervju-
er kan också vara mer eller mindre ostrukturerade beroende på hur fors-
karen väljer att göra sitt upplägg. Det finns även en skillnad mellan 
respondent- respektive informantintervjuer. I en respondentintervju inter-
vjuas en person som själv är en del av det som studeras, i en informantin-
tervju intervjuas en person som har stora kunskaper om det som studeras
men som själv står utanför det som studeras. De intervjuer som har gjorts
i denna studie är respondentintervjuer (Holme & Solvang 1997). 

Till dem som har deltagit i intervjuerna har jag även skickat ut presenta-
tioner av det forskningsprojekt jag är en del av och av min egen del i detta
projekt. Innan intervjun har det även funnits möjligheter för de intervjuade
att ställa frågor om studien. För att få en viss struktur på intervjun har jag
haft en intervjumanual där det har funnits ett tematiskt upplägg och jag
har punktat upp vissa frågor som jag ville ha ett svar på. Manualen har
snarare varit ett stöd än något som jag har varit strikt bunden vid, vid in-
tervjuerna har samtalen gått sina egna vägar. Det är viktigt att följa upp
intressanta frågeställningar när de dyker upp i intervjun. Det finns dock
vissa problem med kvalitativa intervjuer. Att ge den intervjuade personen
större utrymme kan leda till att ny information kommer fram och att fors-
karen får en större insikt och förståelse för det som studeras. Samtidigt
finns en risk för att den som intervjuas helt tar över intervjun och pratar
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egentligen kan styra över, den är slumpmässig. Strukturella förändrings-
processer ger upphov till att nya idéer föds, därför kan i stort sett samma
idé uppstå på olika ställen utan att det egentligen sker någon spridning
(Rövik 2000). I det evolutionära perspektivet har strategier en väldigt liten
betydelse eftersom organisationer i huvudsak styrs av yttre krafter som de
inte kan påverka i någon högre utsträckning. Den viktigaste av dessa yttre
faktorer är marknaden. De strategier som formas och överlever gör det
därför att de har en överensstämmelse med omgivningen. De är resultatet
av ”naturlig” urvalsprocess. Till skillnad mot det rationella perspektivet
anser man att ledarskap och strategier inte spelar någon större roll (Sven-
ningsson 1999).  

Den processuella, pragmatiska modellen
Även i detta perspektiv kan idéspridning och strategibildande ses som en
slumpartad process, skillnaden är att organisationer och andra aktörer inte
är lika maktlösa. Däremot är det så att de inte alltid agerar så rationellt,
de är inte heller så att de intresserade av att agera på samma sätt. Sett ur
detta perspektiv kan idéer ses som smittsamma, och i likhet med virus och
andra smittsamma sjukdomar sprids de genom mänskliga kontakter, från
person till person eller från organisation till organisation. Olika personer
och organisationer har dock större eller mindre motståndskraft mot viru-
set. Vi kan alltså tänka oss lite olika scenarier: att viruset kan vara elakartat
och många insjuknar eller att viruset inte utgör något större hot, några in-
sjuknar men effekten blir inte så långvarig. Ett tredje scenario är att det
finns en stor motståndskraft mot viruset och ingen insjuknar, kanske har
man till och med vaccinerat sig för att slippa eländet (Coats & Colander
1989).

Det som de olika författarna inom det processuella, pragmatiska per-
spektivet har gemensamt är framförallt kritiken mot det klassiskt ratio-
nella perspektivet. De har velat problematisera antagandet om att organi-
sationer fungerar på det sätt som ”rationalisterna” vill framhålla. Fram-
förallt är det två faktorer som lyfts fram: den kognitiva begränsningen
och det ”mikropolitiska spelet”. Den kognitiva begränsningen innebär att
det inte alltid är möjligt att fatta optimala beslut eftersom människor har
olika begränsningar och är begränsade av sina egna intressen, värderingar
och fördomar. Det är inte heller så att beslutsfattarna alltid har all infor-
mation som behövs för att fatta det ”rätta” beslutet. Med det ”mikropoli-
tiska spelet” menas att när människor deltar i organisationer gör de det
utifrån olika intressen och drivkrafter. Detta får en rad olika konsekvenser
för formandet av och betydelsen av strategier i organisationer. Det betyder
att det finns en rad olika intressen inom organisationerna och att det ofta
bildas olika sorters koalitioner inom organisationerna. 
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även tänkas att idéerna sprids nerifrån och uppåt (Nohria & Eccles
1998). Organisationer väljer olika strategier som reaktion på de idéer som
rör sig i samhället. Enligt Nationalencyklopedin (2002) betyder strategi
vanligen ”övergripande, generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig
över ett längre tidsperspektiv”. Det finns fyra principiellt olika synsätt på
hur strategier formas och hur strategier kan karaktäriseras.  

Den rationella modellen
Grundantagandet i denna modell är att människor och organisationer
tänker och handlar utifrån det individualistiska idealet ”the rational
man”, de agerar på ett rationellt och medvetet sätt för att flytta fram sina
positioner i relation till andra aktörer. I detta perspektiv ses idéer som ett
slags handelsvara som kan ”säljas” eller ”köpas”. Om en idé får ett genom-
slag eller inte beror på dess konkurrenskraft, ur detta synsätt får bra idéer
genomslag medan mindre lysande idéer glöms bort. Om en idé får en stor
spridning beror det på att idén är bra och att den kommer vid den rätta
tidpunkten, på samma sätt förlorar idéer sin position när det har spelat ut
sin roll, de glöms bort eftersom de konkurreras ut av idéer som helt enkelt
är bättre (Coats & Colander 1989). Om en idé gör sitt intåg i en organisa-
tion och får ett genomslag beror det på att idén kan bidra till att öka orga-
nisationens effektivitet och konkurrenskraft. Strategi betyder i detta per-
spektiv förhållandet mellan mål och viktiga policies och planer för hur
dessa mål ska uppnås. I detta perspektiv uppkommer strategier genom att
ledningen gör analyser, identifierar mål och gör en plan utifrån detta. Sett
utifrån denna synvinkel handlar strategi i hög grad om organisationens
försök att få kontroll över omgivningen genom rationella och väl avvägda
planer. Ur detta perspektiv framstår organisationer som förhållandevis
okomplicerade, det förutsätts att organisationens medlemmar har samma
mål och intressen och att när en strategi väl har tänkts ut av ledningen är
det inga problem att implementera den (under förutsättning att det är en
välgenomtänkt strategi). Det finns också en tydlig maktstruktur inom or-
ganisationen, ledningen styr organisationen och bestämmer vilken strategi
organisationen ska välja medan andra implementerar besluten (Svenings-
son 1999).

Den evolutionära modellen
Till skillnad från det aktörsbundna rationella perspektivet spelar inte
medvetenhet och logiskt tänkande någon större roll i det evolutionära
perspektivet. Här kan idéspridningsförloppet liknas vid svampar som
poppar upp ur jorden. De gör det vid i stort sett samma tidpunkt men på
olika ställen och i olika skepnader. Idéer uppstår på grund av att det finns
ett behov av lösningar på aktuella problem och det är en process som ingen
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Arbets- och utvecklingscenter
En ny organisation skapas
AUC startades som ett samarbete mellan Malmö kommun, försäkrings-
kassan och arbetsförmedlingen inom ramen för Storstadssatsningen år
2000. Bakgrunden till detta var bland annat att den ekonomiska krisen
under 90-talet slog extra hårt mot Malmö. Malmö var länge en stad med
stark industri baserad på bland annat mekanisk, textil- och livsmedels-
industri och skeppsbyggnad. Tillbakagången inleddes redan under 60-
talet men den riktiga dödsstöten mot Malmös traditionella industristruktur
kom inte förrän under 90-talet (Schön 1996). Under perioden 1990–1993
förlorade staden nästan var femte arbetstillfälle, samtidigt fick staden en
stark ökning av flyktingar från krigsdrabbade områden i Mellanöstern
och Östeuropa. En liknande utvecklingstrend finns även i andra stor-
städer men krisen slog extra hårt mot Malmö (Malmö stad 2002). 

Syftet med de olika arbets- och utvecklingscentra är att satsa på långtids-
arbetslösa i Malmö. Detta ledde till att det startades AUC i fyra invandrar-
täta områden. AUC är en del i arbetet för att uppfylla Malmös arbets-
marknadspolitiska mål, dvs. att målgrupperna arbetslösa med utländsk
bakgrund och långtidsarbetslösa ungdomar ska prioriteras (Malmö stad
2002). Poängen med att samla representanter från Malmö kommun (social-
tjänsten), Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen under samma tak
var att de långtidsarbetslösa skulle slippa att slussas mellan olika myndig-
heter. Istället skulle de få hjälp på en individuell basis och en handlings-
plan som kan revideras efterhand. De långtidsarbetslösa som blir inskrivna
på AUC är personer som bedöms kunna komma in på arbetsmarknaden
eller påbörja reguljära studier inom ett till två år. För att komma till AUC
måste individen remitteras från någon av de tre samverkande myndighe-
terna. Dessa centra arbetar utifrån målet att 60 procent av de inskrivna
ska få ett arbete eller påbörja studier inom ett år. AUC är en del av
Storstadssatsningen och vad som händer efter det att Storstadssatsningen
avslutas 2003 är ännu oklart. Då projektet uppfattas som ganska lyckat
finns det indikationer på att det kommer att leva kvar i någon form. 

AUC är ett samverkansprojekt och det betyder att organisationen styrs
av olika regelverk. De som kommer från arbetsförmedlingen arbetar efter
ett regelverk, socialtjänsten har sitt etc. Det finns tre olika myndighetskul-
turer under samma tak och tjänstemännen har lite olika befogenheter be-
roende på vilken myndighet de representerar. Bland de anställda på AUC
är en stor del socionomer och studie- och yrkesvägledare. AF:s represen-
tanter har sin egen interna utbildning i ryggen. AUC erbjuder bland annat
praktikplatser, kompletterande utbildningar och kan i vissa fall ge rekry-
teringsstöd vid anställningar. De arbetar även med vägledning, motivation
och jobbsökning. De som kommer till AUC har i regel någon form av för-
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Processen där en idé blir en strategi kan på så sätt se ut lite hursomhelst.
Författare inom detta perspektiv menar snarare att strategier är ett resultat
av maktkamper och förhandlingar inom organisationer snarare än några
få personers noga utvalda planer. I detta perspektiv betonas att både om-
världen och förhållandena inom organisationen är osäkra, därför får inte
heller idéspridning och formandet av strategier samma betydelse som in-
om det rationella perspektivet. Samtidigt ses formerandet av strategier
som ett sätt att hantera beroendet av omgivningen. Här ses inte strategier
som rationella planer som formas utifrån analyser av ett fåtal personer i
ledningen utan snarare som mönster som kan skönjas i organisationens
agerande och i de beslut som tas. Förändringsprocesser inom organisationer
sker förhållandevis långsamt eftersom organisationerna är präglade av
konflikter och förhandlingar. Inom detta perspektiv är författarna intres-
serade av de processer som formar strategier. Dessa konflikter är inte nöd-
vändigtvis något ont utan kan enligt vissa processteoretiker leda till ökade
kunskaper och inlärning inom organisationen (Svenningsson 1999). 

System- och relativitetsmodellen
I denna modell ses spridningen av idéer och kunskap som ett slags imita-
tionsprocess där organisationerna hela tiden strävar efter att likna varan-
dra. Eftersom organisationerna styrs av institutionella förhållanden finns
det också en gräns för vilken kunskap och vilka idéer som uppfattas som
fruktbara och intressanta (Rövik 2000). Medan processteoretikerna till
största del intresserar sig för enskilda organisationer är företrädarna för
system och relativitetsmodellen mer intresserade av hur strategier formas i
grupper av organisationer. Inom detta perspektiv menar man till skillnad
från processteoretikerna att det finns övergripande strukturer och institu-
tionella förhållanden som styr organisationernas agerande och formandet
av strategier. De idéer som omvandlas till strategier i organisationen gör
det på grund av att de kommer att skänka organisationen legitimitet gent-
emot omgivningen. I detta perspektiv kännetecknas inte strategiprocessen
av slumpmässighet. Strategier ses här som ett resultat av sociala, kulturella,
ekonomiska, professionella och politiska förhållanden eller branschmässiga
system och detta skapar isomorfism, eller likriktning, bland organisatio-
nerna. Då institutionella faktorer påverkar alla organisationer, oavsett
vilken typ av organisation de är och i vilken miljö de verkar, ses det inte så
intressant att bara studera enskilda organisationer utan man studerar
hellre grupper av organisationer och organisatoriska fält (Svenningsson
1999). 
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utvecklingscentra framkom att de kommit i kontakt med idén på en rad
olika sätt, t.ex. genom att de hade hört politiker prata om det eller att de
kände till Malmö stads mångfaldspolicy. Uppfattningen om vad mång-
faldsbegreppet innebar var ganska likartad för de flesta som intervjuades.
Även om det fanns vissa undantag, menade de flesta att mångfald betydde
en arbetsgrupp sammansatt av personer med olika bakgrunder och vär-
deringar. Etnicitet var en självklar del av detta men många nämnde även
att det kunde finnas andra variabler t.ex. sexuell läggning, kön, funktion-
shinder etc. Många av de intervjuade menade även att det var ”självklart”
att det var bra att ha en blandad arbetsgrupp:

Ju fler olika sorters människor man är ju större flora av idéer eller vad man
ska säga, att ha någon som är van vid ett annat arbetssätt och som kan se
andra möjligheter, det kan göra mycket. 

Personer med olika bakgrund kan naturligtvis tillföra någonting, alla har vi
olika kontexter som vi lever i, ju fler kontexter som vi får in i vår verksamhet
så underlättar det för oss när vi ska arbeta.

Varifrån uppfattade respondenterna att idén om mångfald kom ifrån?
Några förknippade begreppet med politiska initiativ på olika nivåer. Några
talade om Malmö stads mångfaldspolicy och att det fanns direktiv från
Malmö stad att arbeta med frågorna, andra menade att regeringen och
andra högre politiker hade spelat en stor roll när det gällde att sprida
mångfaldstanken. Olika företag hade också spelat en stor roll, t.ex.
nämnde ett par personer Föreningssparbanken i Rosengård. Storstads-
satsningen var en viktig faktor, ett antal personer menade att det hade varit
en motor när det gällde att sprida idéer kring mångfald. Ytterligare några
menade att idén var en självklarhet och ett resultat av den utveckling som
skett i Sverige och i Malmö i synnerhet. Integrationsprojekt i ramen för
Urbanprojektet och ”Blommanpengarna” nämndes även. De menade då
att i och med att andelen personer med en annan etnisk bakgrund hade
ökat i Malmö var det inte så konstigt att man börjat tala om mångfald.
Mångfaldstänkandet sågs som ett direkt resultat av de demografiska för-
ändringar som skett. Eftersom informanterna arbetar mycket med perso-
ner med en annan etnisk bakgrund menade de att det att det var naturligt
att börja tänka i dessa banor. Några menade också att mycket hade för-
ändrats i Malmö under 1990-talets krisår och den omorientering som
skett i och med strukturomvandlingen. Att Malmös gamla industrier gått
i konkurs hade förändrat arbetsmarknadsläget radikalt, speciellt för en
stor del av stadens invandrare som tidigare arbetat inom industrin. Det
har alltså gällt att hitta nya lösningar på de problem som finns på den mal-
möitiska arbetsmarknaden. Till sist fanns det de som menade att de inte
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sörjningsstöd, t.ex. socialbidrag eller a-kassa. Den makt som tjänstemän-
nen på AUC har är att om en individ av olika skäl slutar att komma till AUC
kan försörjningsstödet (t.ex. socialbidrag) dras in (Sociologiska institutio-
nen, Lunds universitet 2001).

Mångfaldsidéer på AUC
En idé gör sitt intåg
En kvantitativ etnisk mångfald har funnits i Malmö i stort sedan staden
grundades. Under medeltiden fanns t.ex. en stor invandring av tyskar på
grund av handelsutbytet i Hansan. Dessa hade även ett betydande infly-
tande i staden. Under 1800-talet fanns en inflyttning av judiska grupper
till Malmö och den fortsatte in på 1900-talet. Under 1900-talet steg antalet
invandrare successivt under i stort sett hela perioden bortsett från 1920-
talet. Efter andra världskriget tog invandringen till Malmö fart, det har
varit flyktinginvandrare från bl.a. Ungern, Baltikum, Tyskland, Tjecko-
slovakien. Under perioden 1950–1970 var arbetskraftsinvandringen till
Malmö betydande, de flesta invandrarna kom från europeiska länder. 
Under 1970-talet ökade flyktinginvandringen till Malmö, t.ex. genom att
chilenare kom till staden. Flyktinginvandringen till Malmö ökade ytter-
ligare under 1980- och 1990-talet och idag finns ca 160 nationaliteter 
representerade i staden (Järtelius 1998). Sett ur detta perspektiv är mång-
falden något självklart, den har funnits där i hundratals år. Under de senaste
åren har ett annat perspektiv smugit sig på, det handlar då om att utnyttja
den mångfald som finns. I Åtgärdsplan för att främja integration i Malmö
stad kan vi läsa att:

Vi vill ha en stad där alla tillmäts lika värde och mångfalden betraktas som
en resurs (min kursivering). Alla Malmöbor skall ha samma rättigheter och
skyldigheter men också samma möjligheter oavsett etniskt och kulturellt ur-
sprung, religion och social ställning. Alla skall utifrån sina förutsättningar
kunna vara delaktiga i och bidra till samhällets positiva utveckling. Mång-
falden i sig skapar en dimension som är berikande (min kursivering) (Malmö
stad 1999: 15).

I samma skrift kan vi läsa att: ”Hur vi lyckas lösa den sociala och etniska
integrationen är kanske den mest avgörande frågan för Malmös framtid.
Den utveckling mot ökad segregation som förstärkts av 90-talets lågkon-
junktur är ett allvarligt hot mot tryggheten, välfärden och demokratin”
(Malmö stad 1999:19). Underförstått i texten är att mångfalden inte vär-
deras och att den inte betraktas som en resurs av gemene man och att det
är önskvärt med en sådan utveckling. 

Hur kom mångfaldsidéen till AUC? Och hur uppfattar olika individer
denna idé? I intervjuerna med chefer och anställda på de olika arbets- och
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mångfaldsstrategier

Moral

Effektivitet

De lika möjligheternas ståndpunkt: I detta perspektiv tonas kulturella
skillnader ner, istället fokuseras det på diskriminering och stereotypa före-
ställningar som förklaringar till varför personer med en annan etnisk bak-
grund har svårare för att slå sig fram i arbetslivet. Liten vikt läggs vid indi-
viduella faktorer som bakgrund och motivation. Skälen att satsa på mång-
fald är framförallt moraliska och grundar sig i övertygelsen att alla ska ha
lika rättigheter och möjligheter. 

Den meritokratiska ståndpunkten: I detta perspektiv ses mångfalden ur en
strikt nyttosynvinkel, någon moralisk vinkling finns inte. Intresset för att
satsa på mångfald kommer främst ur det faktum att man vill ha ett större
förråd av begåvade och intressanta individer att välja mellan. Att satsa på
mångfald ses som ett rationellt sätt att ta tillvara på resurser. I likhet med
”De lika möjligheternas ståndpunkt” tonas kulturella skillnader ner. 

Det särskilda bidragets ståndpunkt: Förespråkarna för detta perspektiv
menar, till skillnad från de både ovanstående, att personer med en annan
etnisk bakgrund kan tillföra organisationen särskilda kompetenser och
nya infallsvinklar. De kan t.ex. tillföra språkkunskaper och kännedom om
andra länder och kulturer. I detta synsätt bejakas kulturella skillnader.
Huvudskälet för att satsa på mångfald är liksom i ”Det meritokratiska”
perspektivet effektivitetsvinster. 
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riktigt visste var idén kom ifrån och några uppfattade begreppet som ett
lite diffust begrepp som det var svårt att få något grepp om. Någon mena-
de att det var ett floskelbegrepp: ”Jag har ingen aning om vad etnisk
mångfald betyder (…) det är inne med etnisk mångfald just nu, alltså talar
man om etnisk mångfald men ingen vet vad man pratar om och när blir
det mångfald?” 

Sammanfattningsvis kan det sägas att även om några respondenter ut-
tryckte skepticism inför mångfaldsbegreppet som sådant, menade de sam-
tidigt att det är viktigt att ha personer med olika bakgrunder i en arbets-
grupp. Däremot hade respondenterna olika uppfattning om varifrån idén
om mångfald hade kommit. Några respondenter beskrev idéspridnings-
processen som en ”bottom-up”-process, dvs. att idén var ”naturlig” med
tanke på de förändringar som hade skett i befolkningssammansättningen.
Några menade också att eftersom de i väldigt hög utsträckning arbetar
med personer med en annan etnisk bakgrund än svensk är det inte så
konstigt att man börjar fundera över mångfald. Majoriteten av respon-
denterna menade att mångfaldsidén inte var något mystiskt som bara hade
dykt upp ”av sig själv” utan att det fanns aktörer, framförallt inom det 
offentliga, som på olika sätt hade bidragit till att sprida idén, t.ex. företag,
regeringen, kommunala och statliga organisationer samt integrationspro-
jekt såsom Storstadssatsningen och Urbanprojektet. Deras beskrivning av
idéspridningsprocessen passar in på den rationella modellen, att mång-
faldsidéns spridning var en ”top-down”- process och att idén kommit
från högre tjänstemän och politiker för att sedan få ett fäste längre ner i
hierarkin.  

Mångfaldsstrategier på fyra AUC
Vad hände med mångfaldsidén när den kom till AUC? Och vilka kopp-
lingar finns mellan idé och strategi inom de olika organisationerna? För
att diskutera olika idéer och strategier kring etnisk mångfald och organi-
sation har jag applicerat organisationsforskarna Alvesson och Billings
framställning kring kön och organisation på mångfald. Även om verklig-
heten inte så lätt låter sig fångas i olika kategoriseringar och positioner
kan det finnas ett värde i att identifiera några renodlade ståndpunkter för
att på så vis få hjälp med att sortera tankarna. Alvesson och Billing skiljer
på fyra olika synsätt: De lika möjligheternas ståndpunkt, Den meritokra-
tiska ståndpunkten, Det särskilda bidragets ståndpunkt och slutligen De
alternativa värdenas ståndpunkt. De kan ses i tabellen på nästa sida som
är hämtad från Alvesson & Billing (Alvesson & Billing 1999).
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Man menar dock att det är viktigt att ha olika sorters människor i en
arbetsgrupp men att detta inte har så mycket med etnicitet att göra. Det
kan vara intressant att nämna att de menar att det är viktigt att ha en
jämn könsfördelning, detta kan tyckas något motsägelsefullt då det
poängterats att man absolut inte ska kategorisera människor. Det poäng-
terades att det är kompetensen som är det viktiga och inte var personen är
född någonstans och att det inte är en merit i sig att vara född i ett annat
land än Sverige. Respondenterna är medvetna om Malmö stads policy och
chefen menar att de uppfyllder kraven. Samtidigt är chefens hållning i
mångfaldsfrågan något motsägelsefull, å ena sidan menar personen att
Malmö stads policy ”naturligtvis” följs, å andra sidan menar personen att
det är oklart vad mångfaldsbegreppet står för. Att följa Malmö stads policy
handlar bland annat om att ”trycka in en extra mening i annonsen” när
tjänster utannonseras. Att arbeta praktiskt med mångfaldsfrågor på arbets-
platsen, t.ex. genom att skapa en mångfaldsplan, anses helt meningslöst
eftersom det viktiga är att behandla de anställda och arbetssökanden på
en individuell basis. Utifrån dessa fakta skulle slutsatsen kunna dras att
chefen och de anställda på detta AUC är motståndare eller misstänksamma
till etnisk mångfald på arbetsplatsen men riktigt så enkelt är det inte. Fak-
tum är att det finns en etnisk mångfald på arbetsplatsen men det är inget
man vill tala om. Samtidigt som vikten av individernas kompetenser fram-
hålls framkom det att det fanns sammanhang där personer med invandrar-
bakgrund kunde ha särskilda kompetenser som organisationen har nytta av.

På AUC B och C framhålls att det inte direkt finns någon etnisk mång-
fald på arbetsplatsen men att en sådan utveckling är önskvärd. Stånd-
punkterna ligger nära det särskilda bidragets ståndpunkt. En handläggare
på AUC C uttrycker sig såhär: ”Vi måste spegla Malmös befolkning för
att vara trovärdiga, det får inte bli en maffia av, nu raljerar jag: vita medel-
klassmän som jobbar med fattiga arbetslösa från andra länder.” På dessa
två arbetsplatser finns en önskan om ökad mångfald och en viss självkritik
mot det egna agerandet, detta gäller särskilt cheferna. De menar att det
gäller att försöka tänka i nya banor, särskilt i rekryteringssammanhang.
Att vara medveten om att de egna värderingarna faktiskt kan innehålla en
hel del fördomar: 

Det kan ju faktiskt vara så att en person med en annan kulturell bakgrund
kan ge en skjuts till den här verksamheten, det handlar också mycket om att
titta på sig själv, man är svensk, man har sina värderingar och man tycker att
man vet koderna när man sitter i en anställningsintervju, man beter sig på ett
visst sätt som liksom är inom normalitetsbegreppet, enligt mitt sätt att se det
får man öppna ögonen här och tänka varför reagerar jag nu?
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De alternativa värdenas ståndpunkt: I detta synsätt betonar man att kul-
turella skillnader har en betydelse och att de allra flesta organisationen är
skapade av och för den etniska majoriteten. Det betyder att dessa organi-
sationer har en organisationskultur som antingen stöter bort eller assimi-
lerar det som ses som främmande. Genom att personer med en annan värde-
grund tar sig in i dessa organisationer kommer de att bidra till att alterna-
tiva värderingar får ett fäste i organisationen. I likhet med ”De lika möjlig-
heternas ståndpunkt” är moraliska skäl som rättvisa och jämlikhet viktiga.

Mångfald som idé och strategi på fyra AUC
Även om mångfaldsbegreppet definierades på samma sätt av de flesta 
respondenterna fanns det dock betydande skillnader i hur olika individer
såg på mångfaldsfrågan i praktiken när en rad andra faktorer vägdes in.
Det fanns även systematiska skillnader mellan olika AUC i fråga om vil-
ken strategi som fanns i mångfaldsfrågan. Vilket AUC som är vilket i
verkligheten kommer inte att framgå i texten för att skydda respondenter-
na. I texten kallas de därför för AUC A, AUC B, AUC C och AUC D. Alla
som intervjuats hade hört talas om mångfaldsbegreppet på ett eller annat
sätt och de flesta hade en liknande definition av vad mångfaldsbegreppet
betyder. Olika arbets- och utvecklingscentra hade olika strategier när det
gällde att hantera mångfaldsfrågan i praktiken. På vissa AUC har idén om-
satts i aktivt agerande medan idén snarare har mött en motreaktion på
andra ställen. I mötet mellan idéer och olika miljöer skapas emellertid nya
tolkningar av idéer och strategier växer fram, idén förvandlas från att vara
en ytlig tanke om hur något är eller borde vara till en uppfattning om hur
man ska handskas med det. På samma sätt finns det en rad olika idéer och
strategier på de olika arbets- och utvecklingscentra när det gäller mång-
faldsfrågan. 

På AUC A är den dominerande åsikten om mångfaldsbegreppet att det
är ett politiskt modeord och att man inte riktigt förstår vitsen med att an-
vända det. Ståndpunkten är i grunden meritokratisk, de som intervjuades
menade att det är viktigt att inte kategorisera människor och att alla skulle
betraktas som individer och bedömas efter sina meriter:

Vi jobbar i ett område där vi till säkert 80 % jobbar med människor som inte
är födda i Sverige, det som göra AUC bra är att vi ser individer. Om det ingår
i mångfald så … men vi kategoriserar inte människor efter var de är födda
någonstans. Gör vi det så tror jag att vi börjar få problem. Vi ser till indivi-
der och individernas kompetens.

Alla människor är intressanta men det får inte pratas ihjäl. Jag har massor
med kollegor som kommer från andra länder men jag tänker inte så mycket
på att de kommer från andra länder, jag ser dem som arbetskamrater.
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Tittar man på ett sånt här projekt som vi jobbar i så är det en ganska besyner-
lig verksamhet som vi befinner oss i egentligen. Vi började år 2000, då var
det jag och två andra kommunhandläggare, vi satt på ett rum på stadsdels-
förvaltningen, vi hade tre stolar och det var liksom allt vi hade. Chefen var
och letade efter lokaler och samtidigt satt nio arbetsförmedlare på ett ned-
lagt kontor, utan datorer och utan ärenden. Utifrån detta skulle vi bygga upp
en verksamhet, där man har ett måldokument som är väldigt vagt skrivet,
säkert medvetet för att man ska utveckla nya idéer och då krävs det att man
har en rätt stor förkunskap om hur det är att jobba med arbetsmarknadsfrågor.

Samma person menar att detta också hade påverkat den etniska fördel-
ningen av de anställda:

Det kan även vara ett sätt att låta bli att anställa personer, om man tittar på
det här med erfarenhet, allting går så jävla snabbt och då vill man ha in någon
som vet vad de ska göra och då kan det i vissa fall bli svårt att anställa folk
från andra länder som inte har den erfarenheten, för de flesta som jobbar
med detta är svenskar eller har bott i Sverige hur länge som helst, det är inte
alldeles enkelt. 

En annan aspekt som togs upp av cheferna som problematisk var att hand-
läggare med en annan etnisk bakgrund kan hamna i en knepig sits, att det
finns annorlunda förväntningar på dem från klienternas sida. Problematiken
beskrivs så här av chefen på AUC C:

Efterhand som vi jobbar ser vi hur viktigt det är att ha en kulturkompetens
men den har också sitt pris, (personens namn) som kommer från (landet),
han säger ju att han måste vara…att det på honom ställs andra förväntningar
från deltagarna, de förväntar sig att bli förmånligare behandlade eller någon
annan förståelse för deras situation, han kan känna sig utsatt, som i en ut-
pressningssituation, det är väldigt svårt det här.

Chefen på AUC B tar upp samma problematik och menar att det finns risk
en handläggare med en annan kulturell bakgrund kan hamna i en lojalitets-
konflikt:

Han vet vad man pratar om, de kan inte dribbla med honom om de skulle
vilja det och sådär vidare men det är viktigt att man som anställd också vet
att man är en myndighetsperson och här följer vi svenska lagar och regler
och ställer dom kraven som man ska göra på våra sökanden. Jag kan tänka
mig att risken finns att det kan komma in en kille till honom och säger att
’såhär kan du inte göra mot mig, vi är ju landsmän’, att man vet sin lojalitet
som tjänsteman men det har han inga bekymmer med överhuvudtaget. Men
det är ju en risk och hamnar man i en sådan situation måste man komma och
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En chef uttryckte sig såhär: 

Det här att vi har börjat att väcka en diskussion om mångfald gör i sig att vi
har börjat att tänka annorlunda. 

Det finns en kluvenhet kring hur man ska förhålla sig till mångfalds-
frågorna. Det påpekas att anställda med invandrarbakgrund kan vara en
resurs i många sammanhang genom att de har genomgått en migrations-
process och förstår vad det kan innebära för en individ, de kan också ha
en kultur- och språkkompetens som organisationen kan ha nytta av i
många lägen. Som offentlig instans bör man också föregå med gott exempel
och ha en personal som de speglar Malmö stads befolkning så att kunderna
kan känna igen sig i dem som de möter på AUC. Att man måste bygga en
trovärdig organisation. Ingen av dessa två AUC har en egen mångfalds-
policy utan de hänvisar till Malmö stads. Respondenterna menar att det
inte behövs någon sådan policy eftersom ”det inte finns några problem”
och att det inte finns någon vits med att skapa en pappersprodukt som bara
kommer att samla damm i en pärm. Mångfaldsfrågan kommer främst
upp i rekryteringssammanhang och cheferna menar att de är noga med att
väga in denna aspekt vid rekrytering. Samtidigt finns det en uttalad rädsla
för att pratet om mångfald kunde leda in organisationen på fel spår: 

Jag kan se många fördelar med mångfald men det får inte bli ett självända-
mål, ibland tycker jag att den tendensen finns i diskussionen, att ’nu ska vi
bedriva mångfald’, det får inte bli ett självändamål för då blir det fånigt.

Cheferna på dessa två AUC poängterar även att det är kompetensen som
kommer i första hand. Det skulle bli ett problem både för individen och
organisationen om människor med en viss bakgrund börjar kvoteras in.
De menar att det är svårt att hitta personer med invandrarbakgrund som
har den rätta utbildningen och att man i första hand är intresserad av per-
soner med en svensk socionom- eller studie- och yrkesvägledarutbildning.
Den ena chefen menar att arbetet på AUC kräver en sådan examen efter-
som det gäller att känna till hur det fungerar att arbeta som socionom i en
svensk kontext, t.ex. socialtjänstlagen eller hur svenska myndigheter fun-
gerar. Arbetet på AUC beskrevs som ganska svårt på så vis att det är en ny
organisation och att det inte riktigt funnits några rutiner utarbetade eller
någon manual för hur man ska gå tillväga. Det är svårt att beskriva vad
den enskilde ska göra eftersom arbetet går ut på att försöka skapa nya 
rutiner och bryta mot hur man tidigare har arbetat med långtidsarbetslösa
människor. Situationen på AUC C var något kaotisk till en början och en
handläggare beskriver situationen såhär: 
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grund bland de anställda, dels är det så att det finns en tydlig strategi kring
mångfald på arbetsplatsen och att denna strategi omsatts i en rad praktiska
handlingar. En annan viktig punkt där detta AUC skiljer sig från de andra
tre är synen på vilken kompetens och utbildning som är den rätta för or-
ganisationen. Medan cheferna på de andra arbets- och utvecklingscentra
anser att det i första hand är socionomer och studie- och yrkesvägledare
som organisationen behöver menar chefen på AUC D att det mycket väl
går att tänka i bredare termer och att personer med andra utbildningsbak-
grunder kan komma ifråga om personen är den rätta. Han menar att det
är bra att ha handläggare med lite olika utbildningsbakgrunder, att de an-
ställda kan ha någon annan form av samhällsvetenskaplig eller beteende-
vetenskaplig utbildning. Här är skillnaden stor, framförallt gentemot AUC
C där man poängterat att en svensk socionom eller studie- och yrkesväg-
ledarutbildning mer eller mindre krävs för att den anställde ska klara job-
bet. Hos chefen och andra på AUC D finns en kritik mot ”den svenska in-
skränktheten”, med detta menas att det finns en tendens i Sverige att under-
värdera invandrade människors kunnande och utbildning. 

Den problematik som beskrevs av AUC B och C angående handläggarnas
situation i mötet med vissa kunder togs inte upp av någon på AUC D.
Chefen på AUC D menade att mångfalden kunde leda till att det blev fler
konflikter och missförstånd på arbetsplatsen: 

Det blir en roligare plats att vara på, om alla är likadana blir det inte lika kul
om man säger så. Sen så är det höga diskussioner här ibland och det blir
missförstånd och det hör ju liksom till det här att folk är olika. Att vara olika
betyder att man inte tycker lika och det blir diskussioner kring sånt, så är det.

På detta AUC finns det ett problem som inte var lika uttalat på de andra
arbetsplatserna och det är den stora personalomsättningen. En handläg-
gare uttryckte sig såhär: 

Ett problem som jag ser det är att det är en alldeles för stor personalomsätt-
ning på den här arbetsplatsen, det försvårar för att utveckla ett trevligt och
kamratligt klimat, det ska finnas tid för att lära känna varandra och det göra
man inte om det är alldeles för stor personalomsättning. Man lär känna folk
och så försvinner dom och så lämnar dom luckor, dom nya är trevliga men
dom försvinner, det är inte bra.

Vad som ligger bakom detta är svårt att avgöra men det har förmodligen
en hel del att göra med anställningsformen på arbetsplatsen. På de andra
arbets- och utvecklingscentra fick de anställda en tillsvidareanställning
medan de anställda på AUC D var projektanställda. Några bevis för att
etnisk mångfald bland de anställda skulle vara mer effektiv eller ge bättre
service till klienterna finns egentligen inte.  

59

prata med mig direkt, men det ska man inte behöva göra om man är en pro-
fessionell handläggare, det är ett uppdrag som man utför för x antal kronor i
månaden.

Det finns alltså farhågor för att handläggare med utländsk bakgrund kan
hamna i knepiga situationer som kan vara ett hinder i deras arbete och
skapa stress för dem själva samtidigt som det kan skada organisationens
trovärdighet. Handläggare med invandrarbakgrund ses absolut som en
resurs i många sammanhang men det är inte helt oproblematiskt.  

På AUC D är tankarna och strategierna kring mångfald mycket offensiva
och det finns en stolthet över att en faktisk mångfald existerar inom orga-
nisationen. Retoriken ligger närmast de lika möjligheternas ståndpunkt.
Organisationen har satsat på att få en personal som speglar befolkningen
och chefen menar att det är viktigt att ta ansvar för mångfaldsfrågan på
arbetsplatsen. Chefen menar även att det är ledningens ansvar att se till att
en god atmosfär skapas på arbetsplatsen:

Det finns sådana strukturer på arbetsplatser som gör att folk som känner sig
annorlunda inte känner sig hemma, man blir utmobbad eller så söker man
ett annat jobb, där har arbetsledaren ett stort ansvar, vad det är för ton som
ska slås an på arbetsplatsen, vad det är för regler som ska gälla.

Arbetsplatsen har en mångfaldsplan och ett mångfaldsombud, man kan
säga att arbetsplatsens mångfaldsstrategi har blivit institutionaliserad.
Den har gått från att vara något som man funder över till en viktig del av
organisationens strategi. Att strategin sågs som viktig för organisationen
motiverades framförallt med att man vill skapa en trovärdig organisation. 

Chefen uttryckte sig såhär: 

Vi har ett uppdrag att arbeta med långtidsarbetslösa och det betyder att vi
kommer i kontakt med många invandrare, och även svenskar, som är lång-
tidsarbetslösa, framförallt mycket invandrare som då bor i denna stads-
delen, långtidsarbetslösa har ofta varit föremål för olika åtgärder via arbets-
förmedlingen och har, vad man kan säga, en viss skeptisk inställning till hur
myndigheter agerar, därför var det viktigt när vi började här att vi kunde
bygga en organisation som var trovärdig mot kunderna och trovärdighet
bygger ofta på det här att man känner igen sig, och då tänkte vi att samman-
sättningen på personalen måste spegla kunderna och likadant när vi pratar
med arbetsgivare, då kan vi inte säga, nu ska ni börja anställa invandrare om
vi inte själva har en personalsammansättning som speglar, så att säga, sam-
hället i övrigt. 

AUC D skiljer sig från de övriga arbets- och utvecklingscentra på olika
sätt. Dels är det detta AUC som har flest personer med invandrarbak-
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någon konstig anledning som inte syns, vi är inte riktiga svenskar även om vi
skulle vara ljushyade med blåa ögon, det känns så och den här känslan kom-
mer inte från ingenting, det måste finnas någonting. Låt oss säga att jag är
svensk och att jag accepterar mina kollegor och att de vet att jag är en resurs
och att de använder mig som en konsult i invandrarärenden men samtidigt:
jag kan råka ut för saker när jag går på lunch, att man hör någonting som inte,
som tar igen den här känslan för mig, man kan höra en kommentar eller något
skällsord eller kanske ute på gatan eller när jag åker till min hemkommun.
Jag menar inte att det bara är samhällets plikt: integrationen och mångfal-
den, det är mycket som ligger hos oss invandrare, hur mycket vi vill integrera
oss i samhället men som jag sa innan att hur mycket vi än vill så finns det en
broms någonstans. Det känns som om det alltid finns ett kontrollerande öga
på oss, hur vi beter oss, vad vi äter, vad vi gör men det handlar inte om nå-
gon nyfikenhet, det känns som att man har två ögon i nacken hela tiden,
man måste vakta sin tunga, man vågar inte visa sitt temperament, blir man
förbannad måste man lägga ett lock på sig. Jag menar inte att jag spelar tea-
ter, blir jag förbannad så blir jag förbannad, det är mycket sånt som spelar in
för att du ska accepteras och det känns jobbigt ibland. 

Den andre handläggaren menade att det indirekt ställs andra krav på ho-
nom än på andra på arbetsplatsen, för att utmärka sig som duktig krävs
det att han arbetar mycket hårdare och var mer kreativ och initiativrik.
Han menade att personer med invandrarbakgrund måste få mer utrymme
att lära sig nya saker och att de måste tillåtas att göra fel och misstag som
alla andra. Om han däremot gör ett misstag så blev det ”en nyhet” och alla
pratade om det, han menade även att han kunde betraktas med en viss
misstänksamhet, att man var rädd att han inte skulle vara en lojal tjänste-
man. 

På AUC D, som har en strategi som ligger nära de lika möjligheternas
ståndpunkt, fanns det personer på arbetsplatsen som inte är så nöjda med
mångfalden. De får helt enkelt fick acceptera situationen och inte sällan
har negativa attityder ändrats efter ett tag:

Det finns dom som är skeptiska mot mångfalden. Dom har en negativ attityd
allmänt mot invandrare och de har fått en felaktig bild men de är väldigt få
och jag tror att i och med att vi jobbar tillsammans, även om dom ibland i
början har varit negativa, så märks det att de ändrar sig ändå. Så vi har kunnat
samarbeta bra så småningom även om dom var mycket negativa till en bör-
jan. Dom finns och det gäller, tycker jag att även om man är positiv så måste
man acceptera att dom finns, om man förstår hur de tänker kan man stå ut
med det, man kan tom hitta former för samarbete för att vi ska samarbeta
för att uppnå ett mål och när jag pratar med dom så, om det handlar om en
kund som vi ska försöka att samarbeta med och att jag tycker att den här
kunden är på det här sättet och så pratar man, vad tycker du? Även när det
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Strategiprocessen som idéspridare
Från gemensam idé till pragmatisk strategi
Som vi såg i föregående avsnitt fanns det ett glapp mellan idé och strategi.
Fastän i stort sett alla respondenterna definierade mångfaldsbegreppet på
liknande sätt så agerade de olika AUC på skilda sätt. Att AUC är en del av
samma organisation eller att de verksamheter som drivs är i stort sett de-
samma verkar inte ha påverkat strategiprocessen i den utsträckning som
man skulle kunna tänka sig. I det pragmatiska, processuella perspektivet
betonas att organisationer mycket väl kan agera irrationellt och motsägelse-
fullt och att det ständigt pågår konflikter inom organisationerna eftersom
olika individer och grupper av individer har olika åsikter och idéer om hur
organisationen ska fungera. Det finns dominerande åsikter på de olika 
arbets- och utvecklingscentra om mångfald men det betyder inte att alla
inom organisationen anser att den existerande strategin är den rätta. 

Handläggarna och cheferna på de olika AUC uppfattade strategierna
på ett liknande sätt, det var också ett faktum att det fanns konflikter kring
dem. Undantaget var AUC A där ingen av intervjuerna gav några indika-
tioner på att det fanns olika åsikter kring den meritokratiska strategin.
Det ska dock nämnas att bara en handläggare intervjuades här eftersom
det bara var en person som ville ställa upp och att det kan ha påverkat re-
sultatet. Personen är född i Sverige. Det motstånd mot att prata om mång-
fald som chefen visat delades av handläggaren och hon menade att allt
prat om mångfald gjorde att hon kände sig diskriminerad som svensk:

Jag tycker att det är en fördel att ha en blandad arbetsplats men det blir en
nackdel, tycker jag, när de skriver att de söker människor med invandrar-
bakgrund. Det blir liksom för mycket, då kan jag känna mig diskriminerad,
förstår du vart jag vill komma? Det ska vara naturligt, man ska vara lika
mycket värda, ska vi behöva särskilja personer?

På AUC B och C upplevdes inte det särskilda bidragets strategi som ett
problem av chefer och handläggare med svensk bakgrund, de menade att
de inte hade något behov av en mångfaldspolicy eftersom det inte fanns
några problem. De utlandsfödda handläggarna på dessa AUC hade dock
en annan åsikt i frågan. De både utlandsfödda handläggarna på AUC B
och C var i stort sett de enda på sin arbetsplats som inte var födda i Sverige.
De upplevde sin situation på arbetsplatsen som något dubbel, å ena sidan
visste att de var uppskattade och att de hade mycket att tillföra på arbets-
platsen, å andra sidan fanns en känsla av att vara övervakad och att bli
betraktad med misstänksamhet: 

Många av mina kollegor här uppfattar mig som mer svensk än vad de själva
är, men vi som gärna vill bli svenskar känner att vi inte får lov att bli det, av
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Varför blev strategierna olika?
Att de olika AUC agerar på olika sätt är egentligen inte så förvånande, att
en organisation inte alltid agerar så som ledningen har tänkt sig är ett väl-
känt problem (Premfors 1989 & 1996). Författaren kan urskilja tre huvud-
skäl till att strategierna har utvecklats i olika riktningar. För det första har
AUC fått ett stort utrymme att själva forma strategierna. Det finns en
mångfaldspolicy dvs. att Malmö stads organisation ska spegla befolk-
ningen, men hur olika delar av Malmö stad ska gå tillväga för att nå målet
finns det inga tydliga direktiv kring. Det finns inte några direkta incita-
ment att arbeta med mångfaldsfrågorna, olika delar av Malmö stad kan
mer eller mindre strunta i mångfaldsfrågan utan att något händer. Även
om det finns en gemensam syn på att det är bra med blandade arbetsgrup-
per så blir strategierna som idébärare skilda på olika AUC.

För det andra är det en rad faktorer som vägs in när organisationen re-
sonerar kring mångfald. I linje med den rationella modellen kan vi istället
se hur de olika AUC kalkylerar med fördelar och nackdelar med mång-
fald. Fördelarna med mångfalden är att man får en blandad personal-
grupp och därmed en större kunskap om hur olika grupper i samhället
tänker och agerar. En person med en annan etnisk bakgrund kan föra in
språkkunskaper och kulturkännedom till organisationen. Samtidigt menar
många av respondenterna att mångfald inte är något självändamål och att
det är underordnat andra mål. På tre AUC var man noga med att poängtera
att organisationen i första hand måste ha en plan för hur man ska klara ef-
fektivitetsmålen, dvs. att få ut en viss andel personer i studier eller arbete.
Om mångfald bland personalen bidrar till att uppnå dessa mål är den rele-
vant för organisationen, inte annars. Antagandet i Malmö stads policy att
mångfald automatiskt ger bättre service ter sig naivt ur den enskilda orga-
nisationens synvinkel. Organisationerna förknippar också risker med mång-
fald, det finns en ökad risk för konflikter och missförstånd inom organisa-
tionen som kan påverka organisationen i en negativ riktning. Det kan på-
verka effektiviteten, kanske kan det även bidra till att skapa en mer osäker
miljö på arbetsplatsen. Andra problem som kan uppkomma är att hand-
läggare med utländsk bakgrund kan vara ganska utsatta på sin arbets-
plats, särskilt om man är ensam om att ha en annan etnisk bakgrund. Det
kan t.ex. finnas en misstro från kollegorna kring personens kompetens
och att man upplever att man får kämpa väldigt hårt för att bli ”en i gäng-
et”. Det kan även finnas en press från vissa klienter att de ska bli särbe-
handlade på grund av att man upplever att man har samma bakgrund. 

Att det finns ett stort utrymme för de olika AUC att själva utforma sina
strategier gör även att det finns stora skillnader i hur mångfald värderas
inom organisationerna. Det finns en tydlig värderingskonflikt mellan de
olika AUC. På tre AUC är åsikten att mångfald är relevant när det ökar
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finns konflikter kan man arbeta genom att man för en dialog, att man inte är
dum som de tror, utan att jag, precis som alla andra kan diskutera och re-
spektera. Genom att jag respekterar hans eller hennes synpunkter, genom att
resonera öppnas möjligheter och det är bra. Jag kan tom. tycka att sådana
avvikande synpunkter kan vara bra på arbetsplatsen eftersom de finns i sam-
hället och då vet vi det och då vet vi hur vi kan bemöta det på ett vettigt sätt,
det måste vi lära oss.

Att det finns en offensiv mångfaldsstrategi på arbetsplatsen och en kvanti-
tativ mångfald bland personalen gör att handläggare med en annan etnisk
bakgrund kan möta de negativa attityderna från vissa svenskfödda personer
utan att behöva känna sig särskilt hotade. Samtidigt är det så att mångfal-
den inte är så populär bland alla på arbetsplatsen.

Idén att mångfald handlar om att personalen bör spegla befolkningen
finns i olika delar och på olika nivåer inom Malmö stad. Det intressanta
är att det bara är på ett AUC som det finns en koppling mellan idén att be-
folkningen ska speglas bland de anställda och strategi. Man säger en sak
men i slutändan blir agerandet ett annat. På de olika AUC är man inte så
övertygad om att mångfald leder till bättre service, att spegla befolkningen
ses snarare som värdefullt ur en demokrati- och legitimitetsaspekt.

En viktig del av innehållet i Malmö stads policy är att genom att spegla
befolkningen kommer servicen till medborgarna att få en bättre kvalitet.
Stadsdelscheferna gav uttryckligen sitt stöd åt denna policy medan AUC
cheferna var mer tveksamma. Två stadsdelschefer menade att:

Vår organisation ska lära sig att leva med sina kunder. Vi ska anpassa vår or-
ganisation mer och mer till den kundkrets av människor som vi hanterar. Vi
kan inte ha en organisation i Malmö som motsvarar Sjöbo. I Vellinge möter
man Vellingebor och i Malmö möter man Malmöbor. Och Malmöborna är
annorlunda, att människorna i vår organisation matchar den omgivande
kulturen, det är en naturlig process.

Om vi ska kunna sköta det som vi är satta att sköta, att ge service av hög
kvalitet till malmöborna måste vi kunna kommunicera med Malmöborna.

Samtidigt menade en av AUC-cheferna att: 

Vi har haft lite olika utgångspunkter på de olika AUC, det fanns inga krav
på att vi skulle tänka mångfald eller spegla mångfald. Vi har ett uppdrag för
Malmö stad att sänka arbetslösheten bland invandrarna, få ner socialbidra-
gen och öka förvärvsfrekvensen (…) ur ett mångfaldsperspektiv är vi inte
alls där. Vi har börjat fundera på det och vi tycker att det är viktigt men vi
har försökt att koncentrera oss på själva uppdraget, hur vi löser det och så
har vi letat efter kompetent personal som har en kulturkännedom om de
myndigheter som vi ska samverka kring.
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En tidig hypotes var att spridningen av mångfaldsidén var en ”top-
down”-process. De flesta respondenterna förknippade mångfaldsidén med
olika offentliga och politiska initiativ, t.ex. regeringen, Malmö kommun
och olika integrationsprojekt. Samtidigt är det så att det finns olika stånd-
punkter och strategier i organisationerna. Det tyder snarare på att mång-
faldsidéerna har omformats ute i organisationerna. Trots att alla var över-
ens om att det var önskvärt att ha blandade arbetsgrupper och de flesta
tyckte att organisationen bör spegla befolkningen så betyder det inte att
man har samma idé om hur organisationen ska agera för att detta ska
uppnås i praktiken. 

En förklaring till detta kan vara att organisationerna har en stor frihet
att själva forma sina mångfaldsstrategier och det får som konsekvens att
pragmatismen får råda. Organisationerna gör lite som de själva vill efter-
som det finns utrymme att agera på olika sätt. Det finns en mångfaldspolicy
men den påverkar inte organisationerna i någon större utsträckning. Den
organisation som satsar på mångfald belönas inte, möjligen får man
”goodwill”. På samma sätt straffas inte den organisation som struntar i att
engagera sig i mångfaldsfrågan. 

Den enskilda organisationen väger olika faktorer mot varandra och
värderar mångfalden på olika sätt. Det som skiljer organisationerna åt är
synen på hur mångfalden ska åstadkommas och hur pass viktigt det är i
relation till andra mål. Inom ett AUC väger moral och trovärdighet tungt,
för de andra är effektivitet viktigare. Det finns möjligheter med mångfald,
t.ex. att nya kunskaper tillförs organisationen. Det finns också betydande
risker med mångfalden, t.ex. att konflikterna inom organisationen ökar
och sammanhållningen minskar. Att flera av de studerade organisationerna
har valt att luta sig mot den professionella makten har troligen att göra
med att det är ganska bekvämt. Genom att personer med en liknande ut-
bildningsbakgrund rekryteras vet organisationen vad den får och den en-
skilde individen vet vilka förväntningar som finns. Det finns ett gemen-
samt språk och gemensamma koder. Om man däremot rekryterar perso-
ner med en annan utbildningsbakgrund ses det som något av en chansning
för organisationen. Att AUC är en projektverksamhet med en osäker fram-
tid har förmodligen bidragit till att flera AUC prioriterar att uppnå målen
för verksamheten. Att satsa på mångfald, som kan vara en chansning, har
kommit i andra hand. Utifrån detta kan följande hypoteser formas: 

• Att en organisation möter mångfald dagligen i sin verksamhet behöver 
inte betyda att organisationen får en större medvetenhet om mångfald. 

• Organisationer med liknande verksamheter behöver inte 
nödvändigtvis agera på samma sätt när det gäller mångfaldsfrågor. 
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organisationens effektivitet. På ett AUC är resonemangen snarast de om-
vända, dvs. för att organisationen ska få en trovärdighet måste de anställda
spegla de kunder som de ska serva. Mångfald är här mycket viktigt ur ett
moraliskt och demokratiskt perspektiv. 

En tredje faktor som har en stor påverkan på strategiprocessen är att
professionaliseringen av organisationen gör det svårt för invandrade aka-
demiker att arbeta inom yrket, då de som har en svensk socionom- eller
studie och yrkesvägledarexamen är de som i första hand rekryteras. Även
om man har en motsvarande beteendevetenskaplig utbildning från något
annat land så räknas det inte i Sverige. Att upprätthålla den professionella
makten i organisationen har dock vissa poänger ur organisationens syn-
vinkel eftersom den kan bidra till att skapa en viss stabilitet. Genom att ta
in personer med en viss utbildningsbakgrund vet organisationen vad den
får, att den person som anställs kan vissa koder och vet vilka förväntningar
som finns. Genom att rekrytera personer med en svensk socionom- eller
studie- och yrkesvägledarexamen ger man organisationen legitimitet utåt.
Socionomutbildningen är till sin karaktär ganska ”allmän”, man lär sig lite
om ganska mycket. Socionomyrket är kvinnodominerat och socionomerna
har länge kämpat för att höja yrkets status och lön. Detta kan bidra till att
man är noga med att markera att vem som helst inte kan arbeta som
socionom och att det finns en rädsla för att ta in personer som inte har en
svensk examen eftersom man är rädd för att sänka statusen på det arbete
som utförs. 

Slutsatser och frågeställningar inför vidare studier
I denna fallstudie har synen på etnisk mångfald undersökts på fyra arbets-
och utvecklingscentra i Malmö utifrån ett idé- och strategiperspektiv.
AUC är ett samarbetsprojekt inom ramen för Storstadssatsningen och syf-
tet med projektet är framförallt att ge individuell hjälp till långtidsarbets-
lösa i fyra invandrartäta stadsdelar i Malmö. När AUC valdes ut som 
studieobjekt var det bl.a. för att en stor del av organisationens kunder är
invandrare. Detta borde innebära att den potentiella nyttan av mångfald
är ganska stor eftersom det kan tillföra språklig och kulturell kompetens
och att organisationen lättare kan kommunicera med dem som man ska
ge service åt. Då kan man i sin tur tänka sig att intresset för att ha en
mångfald bland personalen borde vara ganska stort. Några sådana resultat
har författaren inte kunna påvisa i studien, snarare har man på de olika
AUC ansett att mångfald inte är särskilt viktigt ur en servicesynpunkt. En
annan hypotes var att de olika AUC skulle ha samma idéer och strategier
kring mångfald eftersom det rör sig om fyra organisationer som i stort sett
har identiska arbetsuppgifter och verkar i liknande omgivningar. Så var
inte fallet.
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• Argumentet att mångfald leder till bättre service är diskutabelt.

• Det behöver inte finnas en överensstämmelse mellan idé och strategi. 
Personer inom en organisation kan ha vissa idéer, t.ex. att blandade 
arbetsgrupper är bra, sedan kan man agera på ett sätt som ger det 
motsatta resultatet. 

• När idéspridningen sker vertikalt i en organisation och det finns en 
frihet att forma strategier längre ner i organisationen kommer det att 
resultera i pragmatism. Utfallet kan bli olika på beroende på hur de 
enskilda organisationerna resonerar, kalkylerar, värderar och vilka 
personer eller grupper av personer som har makt inom organisationen. 

• Även om AUC är en ganska perifer verksamhet inom Malmö stad är 
det ganska troligt att en liknande pragmatism kännetecknar 
mångfaldsstrategier inom andra delar av organisationen.

• Professionalism bidrar till att utestänga invandrade akademiker från 
vissa yrken.

Det skulle vara intressant att utveckla denna idéspridnings och strategi-
studie genom att på ett mer koncentrerat sätt studera den professionella
maktens påverkan på mångfalden. En stor del av den offentliga sektorn
styrs av professionalisering och den är därför en viktig faktor när mång-
fald studeras inom offentliga organisationer, såsom Malmö stad. Den pro-
fessionella makten bidrar till att skapa stabilitet på arbetsplatsen genom
att personer med en viss utbildningsbakgrund har vissa gemensamma koder
och värderingar, den värnar också om yrkesgruppens intressen. Professio-
naliseringen bidrar också till att skapa gränser och kan på så vis vara ett
hinder för ökad mångfald. 

INTERVJUPERSONER
Intervjuer gjordes med stadsdelschefer samt chefer och handläggare på fyra
arbets- och utvecklingscenter i Malmö under perioden oktober 2002 till
och med januari 2003.
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Sammanfattning
Med hjälp av en dramaturgisk ansats studeras de sociala relationerna och
organisationskulturen på ett vårdboende i Malmö ur ett etniskt mångfalds-
perspektiv. Artikeln visar mångfaldens problematiska praxis. Sex stycken
centrala teman lyfts fram i studien och kretsar kring allt från vårdboen-
dets inredning och vad den symboliserar, de olika roller personalen intar
under ett arbetspass, den specifika organisationstyp som organisationen
för vård och omsorg kan tolkas som, ett utvecklande av ett främlingskap
på arbetsplatsen med mera.

sökord: äldreomsorg, organisationskultur/symbolism, dramatism, främ-
lingskap och normalisering

So what, we are in Sweden after all! Elderly care 
and ethnic diversity as theatre, an example from 
an elderly care centre in Malmö (Abstract) 
With a dramaturgical and an organizational culture/symbolist perspective
the social relations at one elder care center in Malmö is studied. The over
all perspective is that of ethnic and cultural diversity. The article shows a
problematic praxis of this diversity. Six different and central themes are in
the focus of the study. Those themes are for example the interior decora-
tion, the roles that the staff plays during the working day and the specific
kind of organization the elder care are. Other central themes in the study
are that of alienation and normalization. 

keywords: elder care, organizational culture/symbolism, dramatism, ali-
enation and normalization  
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